
KAINA 10 CENTŲ.

Austrai mušami visuose frontuose
Rusai per 19 dienų paėmė 198.972 austru ir 1.000 anuotu

kur mokėjo tokias al-

nuoLAIŠKAS
A

KARŠ NEIŠVENGTINA.

fv uz

LIEPĖ PALEISTI.

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.

priverstas laikinai sustabdyti 
susirašinėjimui su Lietuva tar
pininkavimo darbą, kol išsiaiš
kins tolimesnio Lietuvon laiš
kų siuntinėjimo klausimas.

AP SI VOŽĖ LAIVAS.
Amerikos laivas Leacomet 

plaukęs iš Archangelsko į Lon
doną. užėjo ant Scrooby seklu
mos ir apsivožė.

RiaušėsL eijdf t.

REIKALAUJA GREITO 
IŠPILDYMO.

Crucible Steel kompanija 
gavo iš Suv. Valstijų valdžios 
užsakvmų ant amunicijos 
$4.000.000.

Ant New Haven geležinke
lio užsidegė vienas vagonas su 
chemikalais ir sudegė. Nuos
tolių už $2.000.

Italai atsigriebė.

Keletas pietinės Amerikos 
respublikų diplomatų Wa- 
sliingtone patarė Carranzai pa
leisti Suv. Valstijų nelaisvius, 
kuriuos paėmė ties Carrizal.

Kaip velnias gaidžio neken
čia.

PALAIKYS RESPUBLI
KONUS.
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Į užimtųjų Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti.
Bile kas negali vokiškai parašyti laiškų. Tai “Darbi

ninkas” siuntinėjime į užimtųjų Lietuvų laiškų patarpinin
kaus — įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.
Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvų laiškus, gali siųsti juos 

į “Darbininkų.” čia jie bus išversti vokiškon kalbon ir be 
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvių biurą 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis
truoti ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras, tai laiš
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaš&ai bus 40c. T. y. 
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popierų, kon- 
vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.

L000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sųjungio- 

tes^. kad jūsų garsingoj orgv
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.

------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------

Laukia submarino
Meksiko parubežyje dangus 

apsiniaukęs taip, kaip niekuo
met ligšiol. Gali būti, kad 
pirm negu šis “Darb.” nume
ris pasieks savo skaitytojus, 
karė jau bus paskelbta Meksi
kai ir be tolimesnio atidėlioji
mo ir bent keturiomis kolono
mis Dėdės Šamo jėgos ūžtelės 
per rūbejių į banditų jodinėja
mu žemę.

Priekabė prie karės paskel
bimo Meksikai bus laikymas 
suimtųjų amerikonų paleis, tai 
je. Jei meksikonai tuos 17 
suimtųj amerikon paleis, tai 
gal karė bent šiuo tarpu bus 
išvengta, nes prez. Wilson iš 
visos širdies trokšta taikos.

Tuo tarpu iš visų Suvieny
tų Valstijų kraštų tik dunda 
į pasienį traukiniai pilni mili- 
cijantų, amunicijos, provizi- 
jos.

Jei iki seredos vakaro Wasli- 
ingtono valdžia- nesulauks 4š 
Carranzos atsakymo, tai jau 
ketverge su kongreso leidimu 
prez. Wilson paskelbs karę.

Roosvelt ves 
diviziją.

Pulk. Roosevelt tuoj pasi
siūlys tarnyston, kaip tik kar 
rė bus paskelbta ir pašaukti 
linosnoriai. Jis sudarė pienus 
iki mažiausiij smulkmenų suda
ryti vienų divizijų ir pats jai 
vadovaus. Paprašys prez. 
Wilsono, kad jam suteiktų 
majoro-generolo laipsnį. Jo 
divizija turės 12.000 kareivių. 
Ji bus pavyzdingiausia Dėdės 
Šamo armijos dalis.

Roosevelto divizija susidės 
iš keturių brigadų — vienos 
pėstininkų, dviejų raitelių ir 
vienos artilerijos. Beto tu
rės aeroplanų, signalinį kor
pusų, inžinierius ir hospitali- 
nį korpusų.

Rooseveltas turi dabar 57 
metus ir labai nerimauja ir 
laukia valandos, kada nusi- 
dangys su savo divizija karės 
laukan.

Į jo divizijų tebus priimami 
linosnoriai, kurie moka gerai 
šauti, vikriai joti, gerai ap
sižiūrėti save ir savo arklį.

VARTOS JUDOMUOSIUS 
PAVEIKSLUS.

Suv. Valstijų valdžia pavar
tos jodomuosius paveikslus 
prigelbėjimui rekrutavimui. 
Bus rodomi paveikslai iš da
bartinio kareivių veikimo Mek
sike, užėmimas Meksikos mies
to Vera Cruz ir tt

UŽTARIA MEKSIKĄ.
Argentinos sostinėj daroma 

masmitingai ir išreiškiama 
Meksikai simpatija 
būna už Meksiką 
reikalų ministeris Murature 
apgailestavo, jog Suvienytose 
Valstijose atsirado srovė, ku
riai rūpi platyti savo šalies ru- 
bežius.

Pietinės respublikos vis siū
losi į tarpininkus.

BOSTON TURI DAUG 
MILICIJANTŲ.

Aprokuota, jog Bostone 
milicijantų, kuriems dabar rei
kia stoti armijon yra 125.692.

Bostone American AVoolen 
kompanijai buvo užsakyta už 
pusę milijono dolerių antklo
džių kareiviams. Dabar kom
panija gavo įsakymų, kad kuo
greičiausiai tų užsakymų iš 
pildytų.

T. Roosevelt atsisakė būti 
kandidatu į prezidentus pro- 
gresiviškos partijos. Jis sa
ko, jog reikia palaikyti Hu- 
ghes, republikonų kandidatą-

Tai yra progresistai ir repu- 
blikonai vienysis, rems vieną 
kandidatų bi tik sumušti Wil- 
sono kandidatūrų. Roosevelt 
sako, jog VVflsono valdymas 
buvo “Lomontable failure.”

Kongreso vadai rokuoja, jog 
karė su Meksika neišvengtina. 
Kongresas pasirengęs išklausy
ti prezidento pranešimą apie 
svarbius reikalus. O prez. 
Wilson davė kongresui žinoti, 
jog gavęs atsakymų iš Carran
zos, kalbės kongresui.

UŽSAKĖ AMUNICIJOS.

GALI PRIDIRBTI DAUG 
AUTOMOBILIŲ.

Amerikos automobilių iš
dirbėjai pranešė valdžiai, jog 
reikale jie gali armijai prista
tyti 1900 automobilių kasdien.

DIRBA VISOKIŲ BOMBŲ.
Frankford arsenale, Phila- 

delphijoj, Pa. Suv. Valstijoms 
dirbama visokių bombų. Dir
bama padegimams bombos, o- 
rinės bombos ir rankinės gra
natos.

Dabar daroma bandymai su 
garinėmis bombomis.

Japonijos užsienių reikalų 
ministeris baronas Ishii pasa
kė, jog Japonija nei nemano 
šelpti Meksiką ginklais, amu
nicija ir kitomis karės reikme- 
nomis.

DAUG NUOSTOLIŲ DĖL 
POTVINIO.

Kalamazoo, Mich. — Dėl di
delio lytaus ištvino upės. Bry- 
ant ir Monarch popieros kom
panijoj tvenkiniai trūko. Mies
telyje aptvino 26 blokai. Nuo 
stelių padaryta už $1.000.000.

ITALŲ PASISEKIMAI.
Kai austrai atėmė daug ka

riuomenės nuo italų fronto,kad 
sustiprinti armijas besigru
miančias prieš rusus, tai ita
lai sujudo ir ėmė atsiiminėti 
svarbius punktus. Daug po
zicijų atsiėmė tarp Adige ir 
Brenta upių. Atsiėmė mies
tus Posina ir Arsiero.

Austrai labai smarkiai ėmė
si ir nesigailėjo šovinių, bet 
apsilpninti negalėjo atsilaiky
ti.

AUSTRŲ ŽIAURUMAS.

Italai pranešinėja apie ne
girdėtus austrų žiaurumus. At
sitraukdami naikina viską. Ar- 
siero besąs visas išdegintas. 
Asiaro ir šimtai gražių mieste
lių ir sodžių ir-gi paversti į pe
lenų pusnis. Ties Besci šim
tai plikų italų kareivių lavonų 
betekšą purvuose.

Italų orinė eskadra iš 10 
aeroplanų bombardavo Callia- 
no geležinkelio stotį. Buvo 
numesta 50 bombų. Visi aero
planai atsiekę savo tikslų su
grįžo atgal.

* NUŠOVĖ AEROPLANĄ.
Austrijos aeroplanas bom

bardavo Italijos miestų Vero- 
nų. Italams pasisekė jį nu
šauti. Nukrito į Chiampo klo
nį. Antras aeroplanas ataka
vo Padua. Bet armotų šūviais 
buvo nuvytas.

APSIMALŠINO TIES 
VERDUNU.

Verduno fronte mūšiai apti
lo, net artilerijos veikimas 
sumažėjo. Vokiečiai darė dar 
silpnų atakų ant sodžiaus Fleu- 
ry, bet buvo atmušta. Fran- 
cūzai skelbia pasivarę truputį 
pirmyn Thiaumonto skyriuje.

Bet Belgijoj ir Francijoj vo
kiečiai bruzda, drutinasi. An
glai savo fronte buvo beprade- 
dų smarkiau apšaudinėti vo
kiečių pozicijas, o francuzai 
buvo bepradedų varytis pir
myn Alzacijoj. Tai talkinin
kai gal visu frontu mano užata- 
kuoti kartu. Tai vokiečiai 
rengiasi atremti.

RUSŲ FRONTE.
Vokiečiai rusų fronte smar

kiai bombardavo rusų pozicijas 
ir darė atakas, bet visos ata
kos buvo atmuštos.

Šiaip rusų fronte šiuo kartu 
nieko įžymaus neatlikta. Tik 
valdiškai paskelbta, jog nuo 
pradžios ofensyvio veikimo ru
sai paėmę nelaisvėn 198.972 au
strų Ir 1.000 armotų. x Ofensy- 
vų rusai pradėjo birželio 4 d.

ŽVEJOJA SUBMARINUS.
Italai pamėgdžioja anglus ir 

pradėjo žvejoti austrų subma- 
rinus plieniniais tinklais. Ties 
Tarantano pagavo vienų sub
marinų su visais jurininkais.

Graikijos karaliaus brolis 
mkė Berline pasimatė su 

‘'"ir išva-

i

BOSTON LAUKIA SUB
MARINO.

Pasklido gandai, jog Bos
tonan ar New Yorkin pribusiąs 
milžiniškas Vokietijos subma- 
rinas. Ir ūmai jis pribusiąs.

Valdiškieji asmenys nieko 
tikro nežiną.

Tasai dyvnas, naujo išradi
mo laivas išplaukė iš Cushaven 
birželio 22 d. Jis turįs su sa
vim krasos siuntinių, laiškų ir 
vaistų. Jo krovinys vertas 
$1.000.000.

Muitininkas Billings pasa
kė, jog jei toks laivas ištikro 
pribus, tai jis bus rokuojamas 
karės laivu ir turės po 24 va
landų išplaukti arba pasilikti 
iki karės pabaigos.

Sako, kad jis imsiąs pasa
žierių. Šifkortė ant to laivo 
kaštuosianti $5.000.

Vokietijos submarinas U-35 
atplaukė į Ispanijos uostą Car- 
tagena ir atvežė kaizerio laiš
kų adresuotą Ispanijos kara
liui.

To submarino komendantas 
Amalt gyrėsi, jog jis nuskan
dino milžiniškų francuzų gar
laivį Provence su 3.000 karei
vių ir 50 kitokių Anglijos ir 
Francijos laivų.

Kai pribuvo tas submarinas 
į Cortageną, tai Vokietijos am
basadorius telegrafu buvo pa
reikalautas ir jis atvažiavęs ga
vo kaizerio laiškų įteikti Ispa
nijos karaliui.

Po to submarinas išplaukė į 
jurę ir nusidangino atgal, kaip 
spėjama į Austrijos laivyno 
stotį Polą.

NUSLOPINO ARABŲ 
MAIŠTĄ.

Markizas Creve lordų rū
me pasakojo apie sukilimų ara
bų prieš turkus ir kaip arabai 
buvo numalšinti. Sakė, jog 
viso distrikto sukilėliai veik vi
si buvo badumi numarinti. Le- 
banon distriktas buvo karei
viais apsuptas ir jo gyventojai 
stipo nuo bado.

Kasžin ar turkai žiauriau el
gėsi su sukilusiais arbais ar 
ar anglai su sukilusiais airiais.

RIAUŠĖS DĖL MAISTO.
Šveicarijoj gauta žinios, jog 

Vokietijoj Leipzige ištiko la
bai smarkios riaušės dėl mais
to. Minios apipuolė valgomų
jų daiktų krautuves ir apiplė
šė jas. Išplėšė apie 1.800 krau
tuvių. •

Sako, kad iš Austrijos at
gabenti čekų kareiviai šaudė ir 
vaikė minias. Leipzige ir Brun- 
svricko kunigaikštijoj paskelb
ta karės stovis.

PAKĖLĖ ALGAS.
Cleveland, Ohio. — John 

Oweas, A F. of L. šio miesto 
skyriaus sekretorius, skelbia, 
jog šiemet Clevelando darbi
ninkams išmokama algomis 
$15.000.000 daugiau, negu 
pernai. Tame mieste dirba 
200.000 darbininkų. Viduti
niškai imant darbininkams pa
kelta algos ant 50c. Kuomet 
akmenyčioje netoli Clevelando 
sustreikavo 500 darbininkų rei
kalaudami po $2.50 dienoj, tai 
prieš streiko pabaigų jau visai 
nebuvo likę streikininkų, nes 
jie tiek ir tiek rado Clevelande 
darbų, 
gas.

APGAVO.
Iš nežinomos vietos Bostone 

patelefonuota į policijos nuo
vadų ir pranešta, jog trys meš
kos bėga į Ebanezer Baptistų 
bažnyčią. Būrys policmonų 
buvo pasiųsta pagauti žvėris. 
Tie atbėgo į nurodytų vietų ir 
nieko nerado.

NETEKO MOTINOS.
Winona Lake, Ind. — Gar

susis pamokslininkas Sunday 
neteko motinos. Ji turėjo 75 
metus. Nuolatai buvo sveika 
ir mirtį sutiko visai netikė
tai.

F

ŠUO SERGSTI KAPĄ.
Fultonham, O. — Penki me

tai atgal vietos kapinėse buvo 
palaidotas George Baker, far - 
merys. Tarp lydėtojų buvo ir 
jo šuo. Nuo to laiko šuo die
ną, naktį per visus penkis me
tus saugojo kapą savo pono. 
Apleidžia kapų ant tiek laiko, 
kiek reikia jam susirasti mais
to. Niekas jo negalėjo atpra
tinti nuo tos pareigos.

ŽUVO 5 ŽMONĖS.
Kilo smarkus gaisras mieste 

Needles, Cal. Išdegė biznia
vo ji miesto dalis. Ugnyje žu
vo apie 5 žmones.

Atstovas nuo Ct. valstijos 
John Tilson apleido "VVashing- 
tonų ir įstojo armijon. Tai 
pirmas atstovas apleidęs kon
gresų ir jstojęs armijon.

Rūkytojų vargai. Akcizo 
valdyba vėl didina ant 50 nuoš. 

j ančdelių ant tabokos. Popiero- 
sams, už kuriuos lig šiol mo
kėta 1 r. 50 kap., dabar bus 
mokama 2 rub., kuriems buvo 
mokama 2 rb., dabar bus moka
ma 3 rub. ir tt. Kad nesenai 
buvo pakelta tabako ančdėlis, 
tabako fabrikantai pradėjo 
menkesnios rūšies pardavinėti 
augštesniųjų vietoje, imdami 
20 kap. už 25 popierosus ir it 
Girdėti dauguma žada mesti 
rūkyti, kad be reikalo neleisti 
pinigų dūmams.

Mėsos vieton —daržovės. 
Petrogrado laikraščiai skelbia: 
Mėsos maža, jos vieton sody- 
kit daržoves, o tuomi daug 
pagelbėsite tėvynei. Daugiau
sia reikia kopūstų, morkų, bu

rokų, cibulių ir petruškų.
Išnaudokite kiekvienų kąs

nelį liuosos žemės. Surinkę 
rudenyj daržoves: džiovinamas 
— džiovinkite, rauginamas 
rauginkite — uogas, obuolius, 
kriaušias, grybus ir tt.

Pūdo džiovintų daržovių pa
kaks 960 žmonių, t. y. visam 
batalijonui kareivių į dieną. 
‘ Po truputį daržovių sėklos 
reikalaujantiems vetlui siunti
nėja Žemdirbystės Departa
mentas.

Užginta kavinėms ir kondi- 
tarinėms, kurių Rygoj yra la
bai daug, laikyti moteriškas 
tarnautojas — pardavėjas. To
kias tarnautojas kiekviena ka- 
vinė-konditorinė turi paliuo- 
suoti nuo tarnystės 3-jų dienų 
laike, skaitant nuo 30 d. ba
landžio.
• * - » «*•

Susirašinėjimas su Lietuva. 
Delei neprigulinčių nuo Cent- 
ralinio Komiteto priežasčių, 
susižinojimo su .Lietuvą, biuras niekas- nenori rašyties į tuos

Cukraus ir miltų kainos at
pigo. Smulkiojo cukraus sva
rų jau atiduodama už 28 k., o 
Maskvos miltus po 20 kap. sv.; 
gi Rostavo miltus po 19 kapei
kų svarą.

Kaunas. Anot Dvinske gau
tų žinių, vokiečiai uždarę Kau 
ne ėjusį lietuvišką laikraštį, 
dėlto, kad jame buvo patalpin
tas straipsnis, kuriame lietu
viai griežtai kritikavo vokie
čių administraciją, atsisakiu 
šių miesto valdžiai įleisti į 
Kaunu valgomuosius daiktus, 
kurių miestas turi visai mažai.

Jau išėjo iš spaudos

Gurkiiutės Eilės

Siųskite užsakymus. 
Agentai, knygą platintojai užsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

Degtinė ir alus Lietuvoje. 
Visoje Lietuvoje, pasakoja 
vienas išbėgęs nesenai iš Lietu
vos, atidaryta vėl degtinės ir 
alaus dirbtuvės. Dvarinin
kams, pradejusiems dirbti alų 
.ir degtinę, vokiečių valdžia at
leido bulbų ir miežių sekves
truotų iš vietinių gyventojų. 
Dirbtuvės gi„ kurių valdinin
kai išbėgo į Rusijų, paimtos 
valdžion.

Vokiečiai veda plačių agita
ciją, tarp pasilikusių lietuvių 
dėl suorganizavimo tam tikrų 
ratelių būk tai dėl palaikymo 
tvarkos. Mokyti ratelius vo
kiečiai žada pastatyti savo un- 
ter oficierius. Agitacijose sa
koma, būk tai vokiečiai tuom 
pradėsiu tvarkyti Lietuvą, kad 
gavus Lietuvai autonomijų bū
tų mažiau keblumų. Tarpe gy
ventojų gi eina gandas, kad vo
kiečiai surinkę ratelius, orga
nizuos tam tikrus batalijonus ir 
išsiųs francuzų frontan. Bet 

ratelius. Sako, jeigu vokie
čiams nepasiseks sutaisyti tuos 
ratelius, tai jie pavėsių tų dar
bą miestų ir valsčių savival
doms.

Moterjs kunduktoriai. 
Maskvos apylinkės gelžkelių 
viršininkas leidė samdyti kon
duktorius — moteris vieton 
trūkstančių vyrų konduktorių^ 
Konduktoriais skyriams gelž- 
keliij tarnautojų giminaitės:; 
jos galės važinėti tuotarpu va- - 
sarnamių gelžkeliais; priimsiu ? 
moteris ir strielbininkėmiši 
Konduktorėms algos skiriama 
40 rub. į mėnesį.

(“Rygos Garsas.”)
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[tėvynei Štai Diena, kurioj 
mes sušelpsime mūsų brolius ir | 
sesutes varge paskendusius. 
“Trečioji Lietuvių Diena” at
sibus 4 d. liepos 1916. Vieta 
Valley View Park. Inkerman, 
Pa. Dieną rengia visos apie
linkės lietuviai Wilkes-Barre, 
Kingston, Pittston ir Scran
ton. Tad mes turime atminti 
tą dieną ir visi atsilankyti į 
daržą Bus pasilinksminimo 
diena ir tuomi sušelpsime mūsų 
tėvynę. Dienos programas ga
na puikus ir ilgas. Apvaik- 
ščiojimas L. Dienos prasidės 9: 
30 vai. iš ryto su iškilmingom 
mišiomis, mišios bus už kritu
sius karėje. Toliau trauksis 
programas visokių žaidimų.

Tėmykite “Darbininke” a- 
pie Trečios L. Dienos progra
mą vėlesniam numeryj.

Felix A. čemauskas.

[kančių adresu:
Mūs 0. Migauskaitė

50 W. 6-th Str. 
So. Boston, Mass.

Delegatėms norinčioms ap
sigyventi viešbutyje patartam 
Essex Hotel, 695 Atlantic Avė. 
Kambario kainos $1.50 į dieną 
ir daugiau. Viešbutis yra vi
sai arti prie South Stoties.

Delegatės pribuvusios Bos
tonan malonės atsilankyti į 
“Darbininko” redakciją 242 
W. Broadway ir ten bus suteik
tos visos žinios bei nurodytos 
vietos apsigyvenimui. Iš North

ir South Statuma reikia paim- i rasti, darbo, gerą šeimyną ap
ti CITY POINT karą ir išlip
ti antkampo C. ir W. Broad- 
way gatvių. Už kėlių žings
nių ant Broadway gatvės yra 
“Darbininko” redakcija. De
legačių ir svečių patinksmini- 
mui Seimo dienose yra rengia
mos įvairios pramogos į ku
rias kviečiam atsilankyti ger

sigyvenimui ir tt. Dabar jau 
galima kreipties šiuo adresu: J.

biamas delegates ir svečius.
Laukdamos kuoskaithngiau- 

sio atsilankymo delegačių ir 
svečių liekame su pagarba 

Moterų Są-gos n Seimo
Rengimo Komisija.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Pranešimas

Du kongresu.

GOMPERSO ATSIŠAU
KIMAS.

Vos keliems mėnesiams nuo 
karės pradžios praėjus, Ame- 
rikos Darbo Federacija padarė 
begalinės svarbos nutarimą: 
tuo pačiu laiku ir toje pačioje 
vietoje,kur atsibus Valstijų tai- 
ios Kongresas daryti Darbo 
Taikos Kongresą. Gegužės 
mėn. šių metų Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas S. 
Gompers ir paskelbė atsišauki
mą į viso pasaulio darbininkų 

/ekonomines organizacijas, kad 
ruoštųsi į tą Darbo Kongresą 
ir laikui atėjus siųstų savo de
legatus. Dabar prašoma atsi
liepti ir išreikšti tame dalyke 
nuomones, pageidavimus ir 
reikalavimus (Žiūr. “The’ A- 
merican Federationist” geg. 
mėn.) Atsišaukime nurodoma į 
tai, kad pasaulyje negali įvyk

sią taika, pakol ją vykins tik 
<diplematai, valdžių ir kapita- 
ivlistų atstovai — o darbo žmo- 
uuų balsas ir reikalavimai bus 
niekinami. Juk ne kas kitas, 
kaip darbininkų minios paneša 
ant savo pečių visus karės sun
kumus. Jie lieja kraują ant 
karės lauko, paskui, karei 
pasibaigus, jie turi sumokėti 
didžiumą mokesnių, kad pa
dengus karės nuostolius. Jei- 
.gu pastovi taika rūpi visiems 
geros valios žmonėms, tai juo 
.labiau jinai rūpi darbininkams, 
kurie daugiausiai nuo karės 
nukenčia. Ir todėl teisinga y- 
•ra, kad kada bus ieškoma pa- 
>matų tai pastoviai taikai,
būtų išklausytas ir darbo žmo- 
joių balsas. Jų balsas be abe
jonės darys didelę intekmę į 
valstijų atstovus. Su tuo bal
su turės jie skaityties. Juk 
tie darbininkų atstovai kalbės 
vardu milijonų gerai suorgani
zuotų darbininkų. Valdžios ir 
kapitalistai žino, jog darbinin
kai savo kovai turi skaudų 

.-ginklą, (streiką) kurio bijo vi
si išlepinti turčiai ir fabri- 
Jk autoj.

DRĄSUS SUMANYMAS.
Ar nevertėtų ir lietuviams 

-darbininkams nusiųsti į tą dar
bininkų Kongresą savo atsto
vą?

Mūsų tauta labiau negu ki
ta kokia susideda daugiausiai 
aš darbo žmonių. Jeigu mū
sų tauta yra gyva, tai turi bū
ti gyvi ir jos darbininkai. Lie
tuviai darbininkai negali užsi
daryti nuo viso pasaulio, jie 
tun eiti drauge su kitų kraštų 
darbininkais. Dvejopu keliu 
«ina pasaulinis darbininkų ju
dėjimas. Vienus veda Kris- 
tus-Dievas ir Jo mokslas, ki
ti kovoja prieš tą mokslą, ieš
ko apgaulingo rojaus ant že- 
'■nėa. Tos pačios dvi srovės

apsireiškė ir tarp lietuvių dar
bininkų. Pirmi pradėjo orga
nizuoties socijalistai prieškrik
ščioniškais pamatais. Bet at
budo ir katalikai darbininkai 
— Lietuvoje prieš dešimtį me
tų, čia Amerikoje — dar tik 
antri metai. Apie lietuvius 
socijalistus jau gal šį-tą kitos 
tautos yra girdėjusios. Bet 
vargiai ar kas žino apie buvi
mą krikščioniškų darbininkų 
organizacijų lietuvių tarpe. Ir 
čia netik svarbu pasigarsinti; 
mes turime iš kitų daug pasi
mokinti; nes kiti tą darbą, ku
rį mes dar ką tik pradedame, 
jau senai varo. Gal pasisektų 
užmegsti ryšius su kitų tautu 
krikščioniškomis darbininkų 
organizacijomis. Juk mes tu
rime eiti prie to, kad paduo
tų sau rankas į bendrą darbą 
įvairių tautų krikščionys-dar- 
bininkai. Jeigu yra tarptau
tinė organizacija socijalistų, 
kooperatorių, blaivininkų ir 
kitų, kodėl gi negalėtų būti 
tarptautinės krikščionių darbi
ninkų organizacijos.

Ar mūsų socijalistai siųs sa
vo atstovą į minėtąjį Kongresą, 
ar nesiųs, vis viena mūsų L. 
D. S. galėtų tenai savo atstovą 
turėti. Tas atstovas, taip sa
kant, prijungtų mūsų tautą 
prie civilizuoto pasaulio, mū
sų gi Darbininkų Sąjungai, 
sugryžęs, naują dvasią priduo
tų ir naują gyvybę inkvėptų.

Tad pirmajam Darbininkų 
Sąjungos Seimui ir būtų pra
vartu pasvarstyti tarp kitų ir
šitą sumanymą

Visas klausimas, kaip pa- 
kad daryti delegato kelionei keletą 

šimtų dolerių? Bet mums, 
kaž kodėl, rodos, jog tą klin
tį galėtume šiaip taip pergalė
ti. B jį tik mes suprastume ši
tą reikalą ir jo svarbą — o pi
nigai atsiras. Pirmąją šiinti-
nę galėtų paguldyti L. D. S. iš 
savo centro kasos. Kitas šim
tines galėtų padaryti kuopos, 
jeigu visos tam tikslui sureng
tų po vakarėlį. Galima būtų 
dar ir pakolektuoti prie gerų 
progų.

Gabiausieji delegatai, va
žiuodami į Bostoną pagalvoki
te tarpe kitų dalykų ir apie ši
tą sumanymą.

Trečioji Lietuvių 
Diena.

Kuomet Lietuvoje mūsų tė
vučiai varguose ir ašarose pas
kendę, mūsų broliai, sesutės 
ir gentys vargą ir badą kenčia 
ir šaukiasi pagelbos, tad mes 
amerikiečiai turimo pasirodyti, 
kad esame tikrais tėvynainiais 
ir pašvęsti aukų nuvargusiai

L. VYČIŲ KUOPOMS CON- 
NECTICUT APSKRITYJE.

Atsibuvusiame L. Vyčių 
Conn. Apskričio suvažiavime 
gegužio 28 d. š. m.,. Bridgepor- 
te, Conn. tapo atstovų vien
balsiai išreikšta pageidavimas, 
kad L. Vyčių nariai turėtų iš
važiavimą su tikslu, kad ge
riau tarp savęs susipažinti, pa
sitarti ir pasirodyti, kad męs 
gyvuojame, veikiame ir t.t. 
žodžiu sakant, entuzijastiškai 
visi tą dalyką paliko įvykdinti 
busiančiai Apskričio valdybai. 
L. Vyčiai norėdami, kad iš to 
išvažiavimo būtų nauda kuono- 
didžiausia, tai kviečia netik L. 
Vyčių kuopas, bet ir kitas idė
jinių organizacijų kuopas, kaip 
va:i “Lietuvių Darbininkų Są- 
gos, Su-mo L. R. K. A. kp. 
Pilnųjų Blaiv., Moterų Sąjun
gos ir visus geros valios lietu
vius, — kad kuom kas galėda
mi paremtumėme ih prisidėtu- 
mėm. Vieni savo atsilanky
mu, antri-gi, kaip va, L. Vy
čiai išpildyme programo: dai
navime, deklemavime, žais
luose ir tt. Ypač turime 
pakviesti chorus, kurių Conn. 
Apskrityje yra nemažai.

Vieta yra išrinkta labai pa
togioje vietoje, ant jurių-ma- 
relių kranto, New Haven Conn. 
Vadinasi “SOUTH END GRO- 
VE PARK’ arba — “Morgan 
Point Hotel. ’ ’ Įvyks 6 d. rug- 
piučio. Taigi L. Vyčiai, su- 
bruskime, kad išeitų viskas 
kogeriausia; parodykime savo 
mokėjimą veikti sutartyje. Vi- 
sas-gi pelnas (jeigu koksai bus) 
yra skiriamas nuo karės nuken
tėjusiems mūsų broliams lietu
viams sušelpti. Laiko, kaip 
matome, ne kasžin-kiek belie
ka. Vienok prie gerų norų, 
pridėjus kiek kantrybės ir dar
bo, tikėkimės pasekmių.

Norintiems platesnių žinių, 
galima jas gauti pas

VINCAS A. ZAVORSKAS
507 East Str.,

New Haven, Conn.
JUOZAS MAČIULAITIS

209 Chapel Str., 
New Haven, Conn.

Arba pas vietinį kleboną 
Kun. V. KARKAUSKĄ 

149 St. John Str.
New Haven, Conn.

Tad į darbą! savo prižadus 
paremkime pavyzdingais dar
bais.

Vardan L. Vyčių Conn. Ap
skričio

Pirm: Juozas B. žaliunas.
866 Bank Str. 

Waterbury, Conn.
■ " —— T ■ ■■■■ a

A.LR.K. Moterų 
Są-gos delegatėms.

I■

Moterų Sąjungos antrasis 
seimas atsibus 5 ir 6 d. liepos 
1916 m lietuvių šv. Petro baž
nytinėj svetainėj-ant 5-tos gat
vės So. Boston, Mass.

Kadangi kaikurios So. Bos
tono sąjungietės pasižadėjo 
priimti delegates laike seimo 
pas savę, tad visas delegates 
iž kitur atvažiuojančios malo
nėkite pranešti dieną ir valan
dą savo atvažiavimo — nevė
liau kaip ld.Heposl916m.se-

HARTFORD, CONN.
Birželio 25 d. š. m. Am. L. 

R. K Spaudos Dr-ja 17 kuopa 
surengė prakalbas su pamargi- 
nimais. Programas susidėjo iš 
sekančių dalykėlių.

Pirmiausia vakaro vedėjas 
varg. p. Onupras Rasmanskas 
paaiškino susirinkusiems šio 
vakaro tikslą Po to prasidė
jo programas: Daina “Baub
lio” sudainavo šv. Cecilijos 
choras po vadovyste varg. O. 
Rasmanskio. 2. Deklemacija 
“Šiandien neturiu kada” pa
sakė brolis ir sesuo Simanavi- 
čiukai, atliko puikiai. 3. Kal
ba p. Vaitekūno, kalbėtojas 
plačiai apibriežė apie spaudos 
naudingumą, ragindamas skai
tyti gerą katalikišką spaudą 
o ne kokius ten šlamštus ir ra
šytis prie Spaudos Dr-jos. 4. 
Daina “Už Raseinių” sudaina
vo šv. Cecilijos choras. 5. Deki. 
“Tu Lietuva” pasakė p-lė Jas- 
mončiukė. 6. Monologas “Duk- 
tės ir Motinos” atliko p-lės 
Z. Gurkliutė ir M. Labeskiutė, 
atliko gana puikiai. 7. Kalbėjo 
mūsų gerb. klebonas kun. J. 
Ambotas, aiškindamas katali
kiškos spaudos naudingumą ir 
kokią naudą turi prigulėdami 
prie Spaudos Dr-jos. 8. Deki. 
‘Žiuriu į šalį vakarų” pasakė 
p-lė M. Bubinaitė. 9. Monolo
gas “Redaktorius” atliko p. 
A. Kučas, atliko puikiai 10. 
Deki. “Neveskie, vaikine, ne- 
veskie pačios.” Po to šv. Ce
cilijos choras sudainavo “Lie
tuva Tėvynė” sudainavo la
bai puikiai.

Susirinkimai tos dr-jos kuo
pos yra* laikomi kas antras ne- 
dėldienis kiekvieno mėnesio 
tuojaus po sumos parapijos 
svetainėj, 41 Capital Avė.

Mažiukas.

NEWARK, N. J.
Dar keli žodžiai delei lietu

vių parodos 5. birželio 17 d. 
Newarke.

Garsusis ‘Laisvėje” Julius 
V. Sweetra betauzydamas ne
senai “Laisvėje” apieNewar- 
k’o lietuvių parodą tarp kit
ko marmaliuoją kad mano 
apsirėdymas parodai nepriti
kęs: anot Juliaus V. Sveetros 
galvutės vieton “Juodo frako” 
(suprask “Princ Albert”), 
‘‘ juodų pirštinaičių ” ir “ juodo 
cilinderio, ’ ’ man priderėjo pa - 
sirėdyti arba “kunigo drabu
žiais, arba Lietuvos piemenių 
ir pasiėmęs botagą varyti tą 
pulką jaunų ėrelių” (suprask 
“apie200kūdikių” sūkuriais 
ėjau parodoje.)

Taigi dėl savo pasirėdymo, 
kad Julukiui galva nesopėtų, 
turiu pasakyti, jog būčiau ap
sivilkęs parodoje “kunigo dra
bužiais,” jei tai būtų buvus 
paroda bažnytinė ar tikybinė, 
bet ji buvo kitokia.

Tikrai turėčiau apsivilkti, 
kaip pats J. V. Sweetra pata- 
rią “Lietuvos piemeniu” ir 
pasiimti botagą savo pulkui, ir 
gal būt dar porą “skerdžių” 
pasišaukčiau talkon valdyti tą 
pulką jei tame pulke būtų bu
vę tokią kaip Julius V. Swe- 
etra ir jam panašūs “Laisvės” 
bandos “ėreliai”

Parodoje gi dalyvavo žmonės 
visai kitokie, taigi ir aš turė
jau būti tinkamai pasirėdęs. —

Kun. J. V.Dobužinzkas.

BROOKLYN, N. Y.

Birželio 18 d. L. Vyčių 44 
kuopa buvo parengus išvažia
vimą. Vyčiąi ir kiti padori 
žmonės panašius išvažiavimus 
rengią kad pasilinksminti, ty
ru oru pakviepuoti. O minė
tos kuopos nariai išvažiavo 
bačkučių tuštinti. Skaudu ir 
sarmata apie tai rašyti. Tai 
pasmerktinas darbas. Ar tam 
mūsų organizaciją kad palai
kyti tą smaką kurs siurbia 
mūsų tautos syvus. Ne, bro
leliai ir seselės, mes vyčiai e- 
sam tam, kad smaugti tą ne
vidoną,— kad naikinti gir- 
tuoklybę. Mūsų konstitucija 
skelbią kad mūsų pramogos 
privalo būti blaivios.

Inešu, kad ateinantis vyčių 
kongresas tą apsvarstytų. Ma
no žvilgsniu narius ir kuopas 
prasikalstančias prieš blaivy
bę be pasigailėjimo braukti iš 
savo organizacijos skaičiaus.

Vytis.

PATERSON, N. J.

Prakalbos.

Pėtnyčios vakare birželio 16 
d. Šv. Kazimiero parapijinėj 
salėj įvyko gražios prakalbos. 
Kalbėjo Newarko L. Vyčių or
ganizatorius p. Vincentas Vaš
kevičius ir K. Pakštas, “Vy
čio” redaktorius.

Pirmiausiai kalbėjo p. V. 
Vaškevičius. Jisai kalbėjo a- 
pie vyčius, jų veikimą, jų 
svarbą. Kalbėjo apie tai, ką 
Newarko vyčiai yra atlikę. Iš
rodė, kaip per vyčių pastan
gas Mockus negavo blevizguo- 
ti Nevarke, Harrisone ir tt. 
Antras kalbėjo p. Pakštas. Iš
rodė, ką vietos jaunimas ga
lėtų atlikti susitvėrę į vyčiu 
kuopą. Galop kalbėjo g. kun. 
J. Švagždys, vietos klebonas. 
Jisai nurodė, kaip vyčiai gel
bsti jaunimą nuo ištautįėjimo, 
nuo gatvinės įtekmės, khip vy
čiai garsina lietuvių vardą an
gliškuose laikraščiuose.
Žmonių prakalbose buvo daug 

ir visiems prakalbos patiko. 
Susitvėrė didelė vyčių kuopa. 
Ant rytojaus apie prakalbas ir 
vyčių kuopos susitvėrimą pla
čiai aprašė vietos angliški laik
raščiai

Narva.

BRIDGEPORT, CONN.

Vyčių susirinkimas.

Birželio 18 d. vyčių 27 kp. 
laikė pusmetinį susirinkimą. 
Išrinkta nauja valdyba. Pir
mininko p-no Šaučiuno vietą 
užėmė p. Voleckis, pirm, pa- 
ge(b. p-lė Plokščiutė, nut. rašt. 
P. Mileris, iždo rašt. p-lė 6. 
Veleckiutė, ižd. A. Blažys.

Tvers kooperaciją

Tame pat susirinkime sena
sis pirm. P. Šaučiunas inešė 
svarbų sumanymą — įsteigti 
kooperativišką krautuvę val
gomųjų daiktą

Tam sumanymui kiti prita
rė ir išrinkta tam tikra komi
siją kuri tuo reikalu rūpinsis. 
Į komisiją inėjo B. Višmaus- 
kis J. Blažis ir L. Valeckis. 
Dar buvo išrinktas delegatas 
vyčių kongresą

Galop buvo sumanyta instei- 
gti informacijų biurą Tas 
biuras teiks klausiantiems ži
nias apie darbus, apie gyveni
mo sąlygas čionykščiame mies
te. Taip-gi jis prigelbės su-

Dailios vestuvės.

Birželio 18 d. atsibuvo ves
tuvės p. M. Starkevičiaus ir 
pJės A Kaušiutės. Juodu su
rišo moterystės ryšiu gerb. 
kun. Petkus.

Po šliubo pasilinksminimas 
atsibuvo L. Tautiškam name. Į 
minėtas vestuves daug svečių 
buvo sukviesta. Ir kaip tik to 
Judošiaus raugo nebuvo tai ir 
peklos nebuvo kam būdavot. 
Tai laikas visiems susiprast ir 
blaivias vestuves kelti.

Piršlys.

NEW YORK, N. Y.
Birželio 19 d. buvo prakal

bos. Vienas kalbėjo, kurs 
mažai lietuviškai temokėjo 
Antras kalbėjo p. A. Martus. 
Kalbėjo apie nelaimes mūsų ne
laimingų brolių tėvynėje. Pas
kui pradėjo kalbėti taip, kad 
žmonės išbėgiojo iš salės.

J. K.

CAMBRIDGE, MASS.
(Atsakymas į atvirą laišką, 

3-os Vladislavos Kavolienės, 
ilpusį “Ateities” No. 74).

Nenorėdamas vesti jokios 
polemikos su p. V. Kavoliene 

ir korespondentu p. P. Bartke
vičių, tik norėdamas apginti, 
<ad melas nepasiliktų viršes
niu už teisybę. Visų pirmu 
norėiau paklausti p. Kavolie
nės šių klausimų:

1. Kodėl tamsta (p. Kavolie- 
nė), tvirtindama p. Bartkevi
čiaus korespondenciją tilpusią 
“Ateities” No. 69, sakei, kad 
jis parašė viską teisingai, ką 
:amsta jam pasakojai, o bet 
rodei nieko nepaminėjai apie 
mano parašytą korespondenci
ją tilpusią “Darbininko” No. 
>7. Juk ir mano koresponden
cijoj buvo parašyta viskas ką 
tamsta pasakojai, o juk mano 
korespondencijos turinys visai 
skirtingas nuo p. Bartkevi
čiaus?

2. Kodėl tamsta pasakojai 
vienam korespondentui vie
naip, o kitam kitaip?

3. Kodėl tamsta man pasako
jai, kad Voroneže yra Lietu
vių komitetas šelpimui pabėgė
lių, susidedantis iš kun. 01- 
šauskio, adv. Tumėno ir liau
dies mokytojaus Poderio, o p. 
Bartkevičiui pasakojai, kad 
Voroneže yra Lietuvių komite
tas šelpimui pabėgėlių, suside
dantis iš kun. Olšauskio, kun. 
Tumo ir p. Poderio?

4. Kodėl tamsta p. Bartkevi
čiui pasakojai, kad minėtas 
komitetas tai yra vagių komi
tetas, jie šelpia tik pussese
res ir švogerius, o biednas tai 
nėra gavęs nei cento, o man 
pasakojai tik, kad komitetas 
su vargšais elgiasi žiauriai, ant 
ligonių atidos neatkreipia, jei 
girdi kuris iš pabėgėlių gauna 
darbą tai tam nėra duodama 
20 kapeikų į dieną o apie va
gius nieko man nepasakojai?

5. Kodėl tamsta man nepasa
kojai, kad kunigui Razumui 
Olšauskas norėjo atimti Mi
šias vien už pasakymą kač 
komitetas suka pinigus nuo 
vargšų, savo laiške “Ateity
je” pasakoji?

Tolesniai sakote, kad aš ta
mstą pavidinau gera katalike, 
sakote “taip, bet ar katalikė 
neturi tiesos pasakyti teisybę, 
matydama kunigų blogus dar
bus?” Taip, turi teisą kal
bėti ne tik katalikai, ale ir vi
si žmonės, kurie tik kalbą tu
ri, bet turi kalbėti visur vie
nodai ir neperžengiant aštunto 
Dievo prisakymo.

Ant galo p. Kavolienė sako: 
kam aš pavadinau ją nepažys- 
tančią svetimų kalbų apart lie
tuviškos, taigi ko čia dabar 
pykti, juk pati p. Kavolienė 
savo laiške patvirtino tą ką 
p. Bartkevičius parašė “Atei
ties” No. 69-am. Girdi “At
važiavau į Švediją šalis gra
žų miestai puikūs, žmonės ge
ros širdies ir malonūs, tik bė
da, kad negaliu šusikalbėti.”

Ant pat galo p. Kavolienė 
pataria man nesikišti ne į savo 
reikalą ir kitų nešmeižti. Tai
gi ar pastebėjus melagystę ir 
kitų šmeižimą ir tą atšaukus, 
tai ar yra kišimasis ne į savo 
reikalus ir kitų šmeižimas?

Dar patarčiau p. Kavolienei 
ir p. Bartkevičiui, ne šmeižti 
kun. Juozapo Tumo, kadangi 
jo visai Voroneže nėra ir jisai 
visai nuo pabėgėlių pinigų ne
vagia.

K. A. Galinauskas.

LEWIST0N, ME.
Klaidos atitaisymas.

72 “Darbininko” numeryje, 
kur buvo aprašyta vyčių pra
kalbos, įsibrovė maža klaida. 
“P-lė V. Vaičiuliutė padekle- 
mavo labai juokingą bet pamo
kinančią deklamaciją “Lietu
vos duktė kur žengi.” Tai nė
ra deklamaciją bet straipsne
lis, kuris kadaise buvo “Vy
tyje” ir nėra juokinga, bet 
rimta ir pamokinanti.

Juokingas ir pamokinančias 
eiles pasakė p-lė A. Simajaus- 
jaitė — “Žodelis į lietuvaites” 
parašytas Gurkliutės.

Lewistono Vytis.

CAMBRIDGE, MASS.
Pasimokinkit visi

Birželio 24 d. 7 vai. vak. vie
nas lietuvis J. K. su savo drau
gu važiavo iš Cambridge į Bos
toną į teatrą. Minėtasis lie
tuvis įlipęs į karą užsimokėjo 
už save ir už draugą ir pinigus 
$5.07 mašnelėj įsidėjo kelnių 
šaliniu kišeniun. Dar puške
lyje jautė, jog tebturi pinigus. 
O išlipęs iš karo, čiuptelėjo už 
kišeniaus-gi tuščia. Neturi 
nei tikietą nusipirkti į teatrą, 
nei namo parvažiuoti. Laimė 
draugas turėjo pinigų, tai ne
prapuolė nei teatras ir gavo 
pinigų namo parvažiuoti. Ma
šnelėj be pinigų buvo dar ki
tokių brangių popierų ir raktu
kas skrynios. Tai be rakto ir 
skrynią reikėjo sugadinti.

Iš šito nemalonaus atsitiki
mo visi pasimokinkite atsargu
mo, pasimokinkime, jog va
žiuojant nereikia imties su sa
vimi daug pinigų.

Žinąs.

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 30 d: 7:30 vai. vaka

re turės mėnesinį susirinkimą 
draugija Šv. Jono Krikštytojo, 
svetainėj po Nr. 789 Main St., 
Cambridgeport.

Ant šio susirinkimo yra už- 
kviečiami visi vietos nariai, ka
dangi yra daug svarbių dalykų 
aptarti. Tap-gi bus svarsto
ma ar prisidės dr-ja Šv. Jono 
Krikštytojo prie Tautos Fondo 
į narius.

Taip-gi primenu gerb. drau
gams, kad laike susirinkimo 
yra geriausia proga užsiprenu
meruoti mūsų draugijos organą 
“Darbininką.”

K. A. Galinauskas. 
Sekret. Dr-jos Šv. Jono 

Krikštytojo.

WORCESTER, MASS.
21 d. birželio L. Vyčių 26 

kuopa turėjo pusmetinį susirin
kimą Šv. Kazimiero par. sve
tainėje 20 Waverly St. Prie 
kuopos prisirašė 9 nauji nariai.

4 d. liepos L. Vyčių 26 kuo
pa turės gegužines ant Green 
Hill park. Gegužinės bus vie
nos iš puikiausių nes dalyvaus 
iš viso apskričio vyčiai. Bus 
lošiama basseball. Loš Wor- 
cester’io vyčiai su Montello vy
čiais. Šv. Kaz. parapijos cho
ras po vadovyste p. J. Čižaus- 
ko padainuos keletą dainelių.

Šiaip jau bus įvairių žaidi
mų.

J. G.

BENTLEYVILLE. PA.
Žmoneliai dirba išsijuosę. 

Net ir silpnesni darbininkai 
padaro į dvi savaiti po 40-50 
dolerių. Reikėtų, regis, gyven
ti puikiai, tečiau skurdo ir 
vargo nestinga mainierių tar
pe. Mainierys turtingas tik 
pėdės dienoje. Nuog jo pelno 
toje dienoje visi: šeimininkės, 
kliubai ir kliubeliai, visokie 
“friendai,” o ypač pasipelno



Rengia So. Bostono 1-ji kuopa.

Vakariene.
Delegatų ir svečių pagerbimui

Juozas Kazėnas, Kauno gub., 
Pasvaliu m. ieško Vincento Ba
belio, gyveno Chester, Pa. adr.: 
Germany, Altdamm Kriegsge- 
fangenenlager.

Kazys Kaulakis Kauno gub., 
Ukmergės pav., Anykščių p., 
Naujonių kaimo. Adr.: Mos- 
kva, selo Bogorodskoje, B. 
Bogorodskaja ui. No. 23.

bravoras, kurs turi toje dieno
je pagaminti porą extra veži
mų, kad visus pasotinti toj 
palaimintoj užmokesčio dieno
je. Na, pelno pėdės dienoje 
ir bažnyčios kolektoriai, nors 
pusdolerį. Žinoma mainierio 
gyvenime bravoras užima pir
mesnę vietą negu bažnyčia. Pė
dei gi praslinkus nerasi bied- 
nesnio žmogaus už mainierį

Su visokiomis rinkliavomis 
tuosyk jo nevargink — negau
si nei sulūžusio skatiko. Pasi
taiko vienas-kitas, mainierys 
ir prasigyvenęs, turįs gražų 
pluokštą pinigų, bet tai išim
tis. Typiškas gi anglekasys 
bagotas pėdės dienoje, o bied- 
nas iki pėdei ir po pėdei. To
kie, o, ne kitokie ir Bentleyvil- 
lės su Elsworth’u lietuviai. 
Manding ne kitoniškesni ir ki
tose anglies srityse. Didelė 
apsitrinimo stoka, ko jau 
neb’matyti didesnių miestų 
darbininkų tarpe. Tenai dau
giau vienybės, sutarimo, dau
giau savo viešų reikalų supra
timo, žodžiu daugiau kultu- 
riškumo.

Gyvuoja čia jau nuo seno 
Saldžiausios Širdies V. J. dr- 
stė. Narių turi 32, nors galė
tų turėti dvigubai tiek. Reikė
tų daugiaus pasiraginti viens- 
kitą dėtis — spiestis draugi j on. 
Susispietę milžiniškon draugi- 
jon būtumėm stiprūs ir galin
gi. Mus gerbtų visi, iškriku
sius gi, palaidus niekins visi... 
Ton draugvstėn pastarais lai
kais skverbiasi kažkoki keista 
nekrikščioniška dvasia, kuri 
gali privesti draugystę prie 
pražūties. Jau ne nuog vieno 
girdėjau, kad atlikinėti vely
kinę išpažintį draugystės na
riam, tai esanti baudžiava ir 
vergija, pasirodyti visai drau
gystei viešose pamaldose kaip 
antai vargonų pašventinime, 40 
vai. atlaidų užbaigime, tai e- 
santi baudžiava ir vergija, taip 
elgdamos girdi mes atbaidome 
žmones nuog stojimo draugiom 
Štai tau ir šnekta katalikiškos 
draugios nekuriu narių. Taip 
galvodami galime lengvai pri
eiti prie to, kad nusiprausti 
parėjus iš mainų laikysime už 
baudiavą ir vergiją, kojas nu
siauti einant gultu ir bus vergi
ja, o poteriai kalbėti ir do
rai gyventi, tai bus didžiausia 
vergja, kokią svietas yra ma
tęs. Tokiems ponams patar
čiau pasiimti savo maišelį ir 
kraustytis į raudonąjį kliube- 
lį, o neteršti oro sveikoj drau
gijoj. Geriau neturėti jokios 
draugystės, negu turėti kata
likiškos draugystės paridiją. 
Yra čia ir Sus. Kat. 92 kp., tu
ri narių 40. Nekurie ir čia pra
dėjo nuobodauti be raudonojo 
kliubelio. Reikėtų nusiramin
ti ir kas blogo pataisyti, o ne
burnoti.

A

Štai keletą išvardysiu tų, ku
rie lankė tą mokyklą ir dabar 
yra didi veikėjai:' Steponas 
Molušis, p-lė Marijona Radze
vičiūtė, p-lė Barbora Vaškevi- 
čiutė. Tai vaikinai ir pany
tės, kurie kelia mūsų tautą.

Tai matome, kaip tušti žo
džiai tų laisvamanių, kurie 
peikia katalikiškas mokyklas.

Mulkių Narva.

L. Jonas.

WORCESTER, MASS.

Susirinkimas.

Birželio 21 d. buvo vyčių 
kuopos susirinkimas. Tarp ki
tų svarstymų buvo kalbėta a- 
pie delegato rinkimą. Kuopa 
nutarė nesiųsti delegato. Bet 
paskui pasiteirauta ar kas ne- 
apsiimtų važiuoti savais kaš
tais. Tai p. Pranas Zatavec- 
kas apsiėmė. Paskui kuopa 
darė į kongresą įnešimus,, kū
rins p. P. Zataveckas nusivež.

Didis piknikas.

Liepos 4 d. mūsų kuopa 
rengia milžinišką, puikų pik
niką Greenhill. Bus di
delis baseballninkų susirėmi
mas. Geistina, kad kuodi- 
džiausias lietuvių skaičius atsi
lankytų į tą pikniką.

Julė Kvietkauskiutė.

NEWARK, N. J.

Pasibaigė mokslo metai.

Birželio 21 d. St James mo
kykloj buvo iškilmingas diplo
mų mokiniams išdalinimas. 
Šiemet tą mokyklą baigė du 
lietuvių — Vincentas J. Vasi
liauskas ir Antanas V. Vaške- 
vičius.

Minėtoji mokykla yra kata
likiška ir ją yra baigę daug pa
sižymėjusių lietuvių. Toj mo
kykloj buvo išauklėti lietuviai 
ir lietuvaitės kuriais mes da
bar didžiuojamės, iš kurių

Jurgis M Palotos, Suvalkų 
gub., Naumiesčio apskr., Dob- 
rovalės gm., kaimo Pajautulių 
ieško brolių Vinco ir Antano. 
Adr.: Tver, Petrogradskaja 
zastava, d. Kopylova.

Pranciškus Jocis Vokietijos 
nelaisvis ieško savo brolio Jo
no ir dėdės Antano Jociaus, sa
ko kad jie gyveno pirmiaus 
New-Yorke ar Brooklyn, N. Y. 
Šitą žinę gavo T. Miluniutė per 
savo brolį Jokūbą Miluną, ku
ris taip-gi kartu yra nelaisvis 
su Pranciškum Jocium. Ad
resas: Germany, Kriegsgefan- 
genen-lager lazaret N. 4. in Gu- 
ben.

Prašo ūmos pagelbos. Dau
giau žinių suteikti gali T. Mi- 
luniutė, 93 Rope St, Brook
lyn, N. Y.

OMAHA, NEBR.

Pirmieji lietuviai čia atke
liavo prieš 26 metus. Iš pra
džios jie čia buvo žinomi kaipo 
rusai ar lenkai, tik vėliau, ka
da jų pradėjo daugiau rasties, 
pradėjo save vadinties lietu- i 
viais ir tautiškai susiprasti. 
Pirmoji, rods, draugija, Šven- : 
to Antano buvo sudaryta 190i ; 
m. Ir tik po šešiolikos metų, 
t. y. 1906 metais buvo pastatv- , 
ta Švento Antano lietuvių ba
žnyčia. Tuo laiku buvo tik 
40 šeimynų ir nemaža pavienių 
iš viso apie tris šimtus žmonių. 
Bažnyčios statymo reikalus ve
dė airių kunigas Charles Mū- 
gan ir svietiškiai Bernardas 
Maslowskis ir Petras Uždari
nis. Pradėjo statyti su 300 
dolerių. Dabar-gi po dešimties 
metų parapijos turtas išneša į 
25.000. Skolos esama tik apie 
6000. Pirmiansiuoju lietuviu 
kunigu čia buvo kun. I. Kras- 
nickas. Jis čia išbuvo tik tris 
mėnesius. Po jo buvo keletas 
kitų kunigų, daugiausiai len
kų. Lietuvys kunigas, Jur
gis Jonaitis, kuris ir dabar te- 
beklebonauja, parėjo čia tik 
1910 m. Laike jo buvimo pa
augo ir parapijos turtas iki to
kio, kokiuo jį matome šiandie
ną.

Susidarius lietuviškai para
pijai, atsirado naujas tvirtas 
lietuvių socijalis centras. Pra
dėjo daugiau ir lietuvių apsi
gyventi. Dabar čia randasi 
api šimtą penkias dešimt lietu
viškų šeimynų ir daugelis pa
vienių, iš viso apie 600 ar 700 
žmonių. Nemaža yra draugijų, 
iš kurių tvirčiausiai stovi Šv. 
Antano Dr-ja. Be šios drau
gijos randasi abiejų susivieniji
mų kuopos, Tėvynės Mylėtojų 
draugijos kuopa, ir daugelis 
kitų. Iš naujausiai susidariu
sių reikia paminėti “Šviesos” 
draugiją. Daugelis lietuvių 
tąja draugija nepatenkinti, 
kadangi spėja, jog šios drau
gijos narės rašė korespondenci
ją, šmeižiančią Rožancavos 
draugiją purviname laikrašt- 
palaikyje “Kardas.” Jei tie 
spėliojimai būtų teisingi, tai 
“Apšvietos” draugijoi nekoki 
reputacija būtų turėti sąryšius 
su šmeižikais. Tečiaus gal tai 
netiesa.
' Iš lietuvių biznierių čia yra 
dvi valgomų dalykų krautuvi, 
dvi barzdaskutykli, viena ap- 
tieka, viena laivakorčių ir ne
judinamųjų turtų agentūra, 
dvi duonos keptuvi, na ir ne
toli dešimties saliūnų, kuriuo
se lietuviai eina užmiršti savo 
vargų ir dažnai grįžta namučio 
vos gyvučiai. Tečiau yra dau
gelis, kuriems saliūnas nega
li pakenkti Tie turi išsista
tę savo namus, o tūlas net ir la
bai gražiai gyvena.

Lietuviai čia dirba beveik 
risi skerdyklose. Darbai šį 
metą eina gerai ir bedarbių 
mažai. Prie sunkesniųjų dar
bų darbdaviai ieško darbinin
kų kaslieną.

Beje, reikia dar pastebėti, 
kad čia daug yra apsigyvenu
sių nuošaliau nuo kitų lietuvių, 
miesto pašalyje, kurie gyvena 
beveik kaip Lietuvos mažaže
miai, ankštai, troškiai, laiko 
namuose vištų, ančių, žąsų ir 
k. gyvulių. Yra keletas ir ū- 
kininkų.

Laikraščius čia rasi pas di
desnės dalies gyventojų. Ki
tuose namuose po keletą. Dau
giausiai prasiplatinę socijalis
tų leidžiamieji, bet galima už
tikti ir “Darbininką” ir 
“Draugą.” Tūlas ir “Saulę” 
skaito.

Jurgis ir Marijona Paške- 
vičiai Kauno gub., Šiaulių pav., 
Leckavos miestelio prašo pa
žįstamų ir giminių atsiliepti. 
Adresas: • Lifliandskaja gub., 
St. Stakeln.

Julijonas Jakulis iš Suval* 
kų gub. iš Ūdrijos ieško pusse
serės O. Žydanaričiutės ir kitų 
giminių ir pažįstamų. Adr. 
Voronež, Nikitinskaja ui. d. 
No. 27. Učeničeskoje obščežiti- 

■je.

Mikolas Naryčius, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kalno- 
čių kaimo, Troškūnų vals
čiaus. Meldžiu atsiliepti gi
minių ir pažįstamų. Adr.: 
Germany, Altdamm, Kriegs- 
gefangenenlager, Com. Cat.

Motiejus Šliaužys, Miko sū
nus iš Slyniakiemio, Punsko p. 
Giminės, pažįstami rašykite 
adresu: Jaroslavl, Ramanovs- 
kaja ui. No. 44, Lit komitet.

Juozas Gudiškis ieško sū
naus Vincento, Suvalkų gub., 
Naumiesčio p., Bagaslavens- 
tvos valsčiaus, Voniškių so
džiaus, jisai arba kiti kas no
rite rašykite: Vitka, Ivanovs- 
kaja ui., dom Pupyreva No. 60.

Pr. Baranauskas iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Mankūnų 
valsčiaus, Girkalnio par. ieš
ko brolių Petro ir Jurgio ir 
Pranciškaus Damijonaičio iŠ 
Pagausančio. Adresas: Voro
než, Malo-Aleksejevskaja ui., 
d. No. 6.

p.s.

Stebias, kaip driežas į ge
gutę.

Lenk kol jaunas, kaip už
augs neįveiksi.

Nuknabino nosį it gaidžių

X
Ona Barščiauskienė, Kauno 

gub., Raseinių pav., m. Šilelio 
ieško sūnaus Julijono ir Ado
mo Barščiausko brolio, Miko- 
lo, Vinco, Antano. Jurgio 
Dambrauskų ir kitų giminių 
bei pažįstamų. Adr.: Moskva, 
selo Bogorodskoje Litovskij 
komitet. Lesnoi pereulok No. 
9. ___ ____ __________

Prašo atsišaukti pažįstamų 
ir giminių šitie asmens Suval
kų guber., Kalvarijos pav., 
Liudvinavo par. 1. Juozas Sen
kus iš kaimo Gyviškių, 2. Vin
cas Rutkauskas iš kaimo Da- 
nieliškių, 3. Vincas Švirmickas 
iš kaimo Varnupių, 4. Vincas 
Kreivėnas iš kaimo Plynių, 5. 
Marė Jakmiutė iš kaimo Pado- 
vinio, 6. Mikas Pajaujis iš kai
mo Padovinio. Jie visi pada
vė vieną antrašą ir prašo rašyt 
ant bile katro vardo. Jų ant
rašas toks: Simferopolis, Taw- 
riczeskoj gub., Feodosijos gat-

Qarbininkų Iškilmes
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 1-jo Seimo vakarai

Liepos 3 d., 1916 m
Sv. Petro Lietuvių bažnytinėje svetainėje

W. 5-th Street, So. Boston, Mass.

L. D. S. 1-mos kuopos f*artistai sulos V ĮSI llCU
TRUŲ AKTŲ SCENIŠKĄ VAIZDELI.

Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga visiems labai pigi, nes tik 50, 25 ir 15c.

Šv. Petro parapijos choras palinksmins delegatus ir svečius puikiomis dainomis. 
Be to bus gražių deklemacijų, monologų ir kitokių įvairumų.

2-ras vakaras. Liepos 4 d., 1916 m.
Švento Petro Liet, bažnytinėje svetainėje

West 5-th Street, South Boston, Mass.

Laike vakarienės bus dainų, deklemacijų ir gražių prakalbėlių. Delegatams vakarie
nė veltui, svečiams reikės primokėti 50c.

Vakarienėje dalyvauti kviečiama kuodaugiausiai So. Bostono ir apielinkių lietuvių ir 
lietuvaičių.

Pradžia 8 vai. vakare
Nuoširdžiai visus kviečia L. D. S. 1-jo Seimo RENGIMO KOMISIJA.

SPRINGER
DENTISTAS;
49 Chabers St.,

Weit End
364 Harison Avė
S. E. Boston

Pranešimas.
Tuojaus reikalingas vargo

nininkas, kurs apsiimtų ir pa- 
zakristijonautL Darbo čia vi
sai nedaug! Apie sąlygas, 
meldžiu kreiptis sekančiu ant
rašu:

Rev. Magnus J. Kazėnas, 
318 Fifth St.

Donorą, Pa.

“DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS. .
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos- spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gauti.

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos darbus, plaka
tus, tikietus, konstitucijas ir 
tt ir atlieka darbą geriausiai 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

Tautos Fondo 
valdyba.

Pirmininkas: —
Kun. J. J. Jakaitis, 

Providence & Waverly St., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.: —

Adv. A Šlakis, 
3255 So. Halsted St, 

Chicago, DI.

2- ras vice-pirm.: —
Kun. P. Serafinas, 

2327 W. 23-rd. PL, 
Chicago, Dl.

Sekretorius: —

K. Pakštas, 
3255 South Halsted Str., 

Chicago, DL

Iždininkas: —

B. Vaišnoras, 
1514 Carson Str., 

Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai: —

A Nausiedienė,
917 W. 33-rd. St, 

Chicago, UI.

J. Miliauskas. 
PITTSBURG, PA

•<

2. DARBININKO DOVANE 
L2 DARBININKAMS.

Parašė F. V.
'Gražesnės dovanėlės mūsų 

darbininkai ir negali susilauk
ti. Tai tikras darbininkų tur
tas, nes jų gyvenimas šioje 
knygutėje iš visų atžvilgių nu
šviestas.

32 pusi. 45.

Kol riebusis sulys, liesasis 
padvės.

Nebūk saldus — nurys, ne-

Svarbus pranešimas.
“Darbininko” knygyne šio

mis dienomis gavome daugybę 
įvairių knygų.

Agentams duodame gerą 
nuošimtį.

Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
4

$ Pirma Pirkimo X
t Apsižiūrėkite. | 
V Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”*^ 
♦♦♦ Agentūros Boston’e ir visame New England’e. *“*
«T 
<♦

4 3uu iKių-rarmų. r
Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston’e,^ 

Dorchester’yje, Cambridge, Brighton’e ir visoj apielinkėjA 
New England’o. A

Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitųA 
Agentų ir pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūsųA 
agentai yra atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREKES A 
NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus. A 

Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir niekasA 
neprisikabins, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito-A 
kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išlygasA 
atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo,A 
ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galima*?* 
gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, nes*?* 
pas mus YRA Iš KO PASIRINKTL A

Dabar yra Pigių ir gerų Kambarių X
ant parandavojūno. ?

Taip-gi apdraudžiame (inžiflriname) Namus, Fomičius,X 
Krautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą ir A 
Gyvastį it nuo Sužeidimo, į Didžiausias Kompanijas Ameri-A 
koj. X

LITHUANIAN AGENCY. ♦ 
A Iva&svicz, Savininkas. 

HlaKiMFMoADWAYr;

Pirma Pirkimo
... Apsižiūrėkite. |
Y Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”*^

Agentūros Boston’e ir visame New England’e.

*|I Dykai visiems dėl apžiūrėjimo
X 10,000 Plecių-Lotų. 5,000 Nami|. X 
T 500 Ukių-Farmų *
Y 
T
JtXY♦
XY
XXI
i

PRANEŠIMAS.
Pabėgėliams jau galima pi

nigai siųsti į šias vietas:
Petrograd, Moscow — Mos- 

kva Archangelsk ir Voronež.
Pinigai pasiunčiami komer

cijos bankų čekiais (perevod).
Apie prekes, aplikacijų ir 

kitų informacijų kreipkitės 
laiškais

G. J. Bartašius
233 Broadway,

So. Boston, Mass.



4 “DARBININKAS”

Vietines žinios.
Gerai perskaityk!!!

ATMINK

$24.50

Specijalistas 
Prirenka akinius

__Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grindoje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

V. P. CINKUS & CO 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauki} 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas 
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA
T♦

kurių ♦J*X

Z ui U11U.11

Lietnvių D»b.

AR NORI BŪTI GRAŽUS?
Jeigu taip, tai nusipirkite 

Mosties, kurią išdirba Menthola- 
tum Co. ir visi daktarai aptieko- 
riai pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyrų ir skaisčių. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes 
(plėtmus) saulės nuodegimus ir 
lašus. Kaina dėžutės $1.00.

Merginoms, kurios nori būti 
raudonos, mes turime prie tos 
mosties pritaikytą odos pudrą; 
vakare reik ištepti moste veidą, o 
ryte patrini su mūsų pudru, vei
das palieka skaisčiai baltas-raudo- 
nas. Tas pritinka ir vyrams. 50c. 
ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo spuo
gus. jeigu jie nepaeina nuo r’’- 
kios ligos. Kaina 25c.

Jeigu jūsų kvapas dvokia, 
mazgokite dantis kasdien su mui
lu. Dantįs palieka balti ir kva- 

Pinigus galite siųsti money or
deriu ar 2-centinėmis stampomis. 
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25c.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
s^moj sojaž sojųjĮpęiou jį sįujįubį 
•nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Miehigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indčdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mApą ir parduodamųjų

Rekalauja Merginų.
Mokintis kaliošus ir antkurpius daryti, 
algas mokame besimokinant 

Kada pramoksta gauna algos $11.00 i savaitę
Penki centai nuvažiuoti, ka rais, 25 minutes važiuoti nuo 

Park Street. \
Atsišaukite prie mūsų Employment Offic’o.

Hood Rubber Company
Bigelow Avė., E. Watertown9 Mass.

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup 
Čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINTLA.
322 Washington St., Boston. Mass

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: MONTELLO, MASS.

Tcuafmomc So. Boston 605

Įaetuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Howard 
Li e ta višk a pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston

Gy- 
o męs prisiusime jums 

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu 

K. ŠIDLAUSKAS
e 226 Broadvvay,kerte C St., So
OEE.1

DR. F. MATULAITIS
Ofiao^dynoa Gydo^viaokiadBc**

“1-3 P.M 7-9P.M. Pri»k>ruCAkin!a..

419 Boylston St, Boston, Mass.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI.

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, 

eipresu.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuoj ame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vaL ryta
iki 84 vaL vakare. iki 4 vaL vakare.

PRANEŠKITE!
Noriu gauti darbo netoli 

Bostono, mažesniuose mieste
liuose kaip tai, Wakefield ar
ba ir kitur.

Malonėkite pranešti man 
kur ir kokį darbą, galima gauti 
po šiuo adresu:

Ch. Bielskis
42 Jefferson St.

Į., E. Cambridge, Mass.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių 50e.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00

Gyduolės nuo vištakių 
(com’s) ' 15, 20 ir 25c.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75e.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

Jack Mailingl Į 0 r der Co 
General Delivery. 
Terre Haute,Ind.

1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių) 
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti

ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų. 
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami 
pirmo gatunko $18.75. V

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar V 
triūbą dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- y 
pirkti, nes nedaug teturime.

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi- 
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių? X 
Ryto metu į darbų nereikia anksti kelties ir vakare X 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi X 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge- X 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame X 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. Mū- X 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00. x X

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, j
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis 1 
$13.25 ir $15.50. T

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, 
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00. X

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt ♦♦♦ 
Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:

Box 36, -::- Hoft
(70-83.)

ass.
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